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EFFEKTRAPPORT 2017

Vad vill Barnfonden uppnå?

Vår vision är en värld där alla barn har möjlighet till en 
bättre framtid. 

Vi vet att barn som får gå i skolan och som skyddas mot 
våld och exploatering har bättre förutsättningar att påverka 
sin egen framtid. Likaså om de får vara friska och starka. Där-
för arbetar vi för att utsatta barn i Afrika, Asien och Latin-
amerika ska få tillgång till utbildning och hälsovård. De ska 
även skyddas från våld och utnyttjande. 

Vi vet att en förutsättning för att kunna skapa hållbar 
utveckling för utsatta barn är att arbeta långsiktigt tillsam-
mans med barnen själva och det omgivande samhället. Det är 
viktigt att barnens familjer kan försörja sig själva. Vårt arbete 
präglas av personligt engagemang och fokus på resultat, både 
i programländerna och på kontoret i Malmö. Våra projekt 
finansieras genom insamling av medel från privatpersoner, 
företag, institutioner och stiftelser i Sverige och utomlands. 

I vilket organisatoriskt  
sammanhang verkar ni?

Barnfonden är en del av det internationella nätverket 
ChildFund Alliance. Alliansen består av elva barnfokuserade 
organisationer från lika många länder. Tillsammans omsätter 
vi motsvarande cirka fyra miljarder kronor. Medlemmarna 
är självständiga organisationer samtidigt som vi är partners 
och har ett tätt samarbete och gemensamma riktlinjer för 
bland annat ekonomi, verksamhet i fält och barnskydd. Våra 
gemensamma hörnstenar; utbildning, hälsa, försörjning och 
barns rätt till trygghet och skydd grundar sig på FN:s barn-
konvention. 

 
   Barnfonden är främst en insamlingsorganisation. Vi har 
ingen egen personal på plats i länderna vi stödjer, stödet 
implementeras av våra partners i programländerna. Vi bidrar 
med ekonomiska medel och med vår kompetens och erfaren-
het till projekt i Afrika, Asien och Latinamerika.  

Inom alliansen har Barnfonden två huvudsakliga samar-
betspartners; amerikanska ChildFund International och 
australiska ChildFund Australia. Vi samarbetar även med en 
partner utanför alliansen, den danska organisationen  
BØRNEfonden.

 Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation och vi är glada att vi har 
möjlighet att arbeta med barns rättigheter och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Vi 
ser till hela barnet och de faktorer, personer och strukturer som påverkar dem. Genom 
att arbeta i samma område en längre tid får vi möjlighet att följa utvecklingen genom 
hela barndomen. Våra medarbetare och samarbetspartners i över 24 länder arbetar hårt 
på att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på och arbeta integrerat 
med utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. 

Tack vare bidrag från faddrar och andra privata givare, stiftelser, samarbetspartners 
och företag har Barnfonden 2017 kunnat bedriva utvecklingsarbete för drygt 75 miljo-
ner kronor i några av värdens fattigaste länder. De fasta månatliga bidragen från över  
20 000 svenska och utländska faddrar och andra månadsgivare är ryggraden i Barnfon-
dens ekonomi. Samtidig kan vi glädja oss över, att faddrarnas lojala stöd i högre grad 
kompletteras med andra intäkter. 

Med institutionella medel, till exempel från Forum Syd, Radiohjälpen, och EU, bi-
drar Barnfonden med finansiering, kapacitetsbyggande och kompetensutveckling, men 
även med stöd till katastrofinsatser och konfliktförebyggande. 

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på  
Barnfonden via e-post info@barnfonden.se eller telefon 040-12 18 85. 

Ett stort tack för ditt stöd! 

Martina Hibell 
Programchef /Biträdande generalsekreterare 

 Hej!

I den här rapporten kan du läsa om de resultat Barnfonden har uppnått under 2017. Vi berättar först om hur vi arbetar och 
sedan avslutar vi med att lyfta fram konkreta exempel på förändringar vi och våra givare bidragit till. Vi hoppas att du upp-
skattar att läsa lite mer om hur vi använder våra resurser och om vad vårt arbete leder till. Effektrapporten sammanställs en 
gång om året men vi berättar dagligen om vårt arbete på vår webb och som givare får du ytterligare information på mejl och i 
brevlådan. 



Vilka strategier har ni 
  för att uppnå era mål? 

I programländerna arbetar vi och våra partners utifrån ett 
helhetsperspektiv. För att skapa hållbar utveckling krävs flera 
långsiktiga insatser som pågår parallellt. Till exempel så kan 
en satsning på att öka antalet barn som går i skolan inte lyck-
as om vi inte samtidigt arbetar på andra fronter. Det krävs att 
föräldrarna förstår vikten av undervisning och att de har råd 
att låta sina barn gå i skolan. Barnen kommer inte heller att 
kunna tillgodogöra sig undervisningen om de är undernärda 
eller sjuka i t.ex. malaria eller vattenburna sjukdomar som 
diarré.  

Barnfonden stödjer som regel aldrig isolerade projekt i 
programländerna, alla insatser är knutna till större utveck-
lingsprogram. När vi börjar arbeta i ett nytt område görs ett 
långsiktigt åtagande för att stärka de boende genom bland 
annat utbildning och kompetensutveckling. Vi vill skapa 
verklig och hållbar förändring i området och en förutsättning 
för att det ska lyckas är familjernas vilja att delta i planering 
och utförande av arbetet i projekten. På sikt är tanken att 
byar och samhällen helt ska kunna överta arbetet i egen regi.  

Vi arbetar även aktivt för att barn och ungdomar själva 
ska vara viktiga aktörer och pådrivare i förändringsarbetet 
och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. Det 
här sättet att arbeta underlättar för långsiktig hållbarhet då 
det bygger relationer och skapar ett ömsesidigt förtroende. 
Utvecklingsarbetet vinner legitimitet både hos lokala myn-
digheter och organisationer och hos framtidens beslutfattare, 
barnen.  

På plats i Sverige arbetar Barnfonden med att öka våra in-
täkter och utveckla insamlingsarbetet så att vi kan göra ännu 
större skillnad. Vi arbetar på att effektivisera vårt dagliga 
arbete och vill bli ännu bättre på att svara på förändringar 
och möjligheter i en föränderlig värld. Vi arbetar även med 
påverkansarbete mot beslutsfattare i Sverige och globalt, 
bland annat med såväl formulering som implementering av 
utvecklingsmål som angår barn i Agenda 2030.  

I framtiden vill vi arbeta ännu närmare våra partners och 
bidra till att höja kvaliteten på programarbetet ytterligare. 
Vi vill också förbättra återrapporteringen till våra givare om 
effekten av vårt arbete.

 
Våra givare är privatpersoner, företag, organisationer och 
stiftelser. Majoriteten av givarna är personliga faddrar till ett 
barn. Personliga faddrar bidrar både till ett barns framtid och 
till utvecklingen i hela det samhälle där fadderbarnet bor. 
Givarna får möjlighet att följa både det enskilda barnet och 
hela det omgivande samhällets utveckling genom brev och 
rapporter både från barnet, projektet och från oss och våra 
partners.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att 
uppnå era mål? 

För att nå insamlingsmålen och säkerställa att de insamlade 
medlen används på bästa sätt och för att kunna ge service och 
information till givarna arbetar 13 personer heltid på Barn-
fondens kontor i Malmö. 

Inom personalgruppen finns gedigen kunskap om insam-
ling och ekonomi, kommunikation och programarbete. Det 
gör att vi kan bidra till att förbättra innehåll i utvecklings-
projekt och arbeta med att stärka kapaciteten hos lokala 
partners. Vi har även volontärer som regelbundet bidrar till 
verksamheten, främst genom administrativt arbete.

Inom ChildFund Alliance har vi erfarenhetsutbyte och 
kompetensutbildningar på flera olika nivåer, i form av regel-
bundet återkommande möten. Inför arbetet med att realisera 
FN:s globala utvecklingsmål, har ChildFund Alliance kontor 
i New York knutit experter på barns rätt till trygghet och 
skydd och barns deltagande till sin verksamhet. Även i Brys-
sel har vi, genom ChildFund Alliance personal på plats som 
arbetar med att påverka EU, världens största biståndsgivare, 
så att barn inte ska hamna i skymundan.

På plats i länderna har våra samarbetspartners specialister 
inom många olika områden, som t.ex. barns utveckling, rät-
tigheter, hälsa, utbildning och försörjning. Nästan all personal 
i länderna anställs lokalt för att ta tillvara och utveckla lokala 
erfarenheter och kunskaper. Utöver den personal som avlönas 
genom Barnfondens partners finns också många lokala volon-
tärer som ser till att alla aktiviteter kan genomföras. Det är 
volontärerna som gör det möjligt för oss att ha en personlig 
relation till väldigt många av de barn och familjer som våra 
insatser stödjer.

Genom det personliga fadderskapet har vi en unik möjlig-
het att ge en personlig återkoppling till svenska givare och på 
så sätt öka kunskapen och förståelsen för fattigdomsproble-
matik och utvecklingsfrågor. Långsiktigheten i ett fadderskap 
ger trygghet och förutsägbarhet som i sin tur ger våra partners 
möjligheter att bygga effektiva verksamheter som kan fortsät-
ta i många år.



Hur vet ni om ni gör framsteg?

Våra respektive partners ansvarar för att mäta resultaten av 
verksamheten samtidigt som vi har en tät dialog med dem 
om mål och uppföljning. Barnfondens tre huvudsakliga part-
ners har alla fokus på att barn ska få en bättre framtid men 
arbetar med något olika metoder. Därför skiljer sig ibland 
sätten att mäta resultat. Exempel på mål kan vara att öka an-
talet barn som går klart grundskolan, att minska undernäring 
bland barn under fem år, att öka tillgången till toaletter och 
rent vatten, att fler ungdomar ska ha jobb som inte skadar 
dem, och att fler barn ska ha en födelseattest.

Resultatet mäts på både kort och lång sikt. Ett antal 
tecken på förändring följs upp varje år medan mer långsiktiga 
effekter mäts vart tredje eller femte år. Exempel på sådant 
som mäts på lång sikt är;

• Antal barn som skrivs in respektive går färdigt  
      grundskolan

• Antal barn som vaccineras 

• Antal kvinnor som föder barn med hjälp av utbildad  
  personal

• Antal barn som är undernärda

• Tillgång till rent vatten 

Bland det som är svårast att mäta är attitydförändring. I för-
sta hand försöker vi och våra partners att använda så mycket 
befintlig statistik som möjligt, det vill säga mätningar som 
redan görs, eftersom detta är mest kostnadseffektivt. Den 
befintliga statistiken behöver dock ofta kompletteras med 
egen datainsamling. Här ingår bland annat att söka i regis-
ter, granska mötesprotokoll, göra hembesök och genomföra 
intervjuer med individer som är involverade i arbetet. Det 
är viktigt att prata direkt med barn, ungdomar, föräldrar och 
andra centrala personer om hur de ser på utvecklingen och 
hur de upplever förändringar i attityder och beteenden.

Det är även svårt att mäta tonårsgraviditeter som är en 
indikator för reproduktiv hälsa. Det är i en del länder svårt 
att få tag på tillförlitlig data, både på nationell och lokal nivå, 
på grund av kulturella tabun. Däremot har vi kunnat se flera 
exempel på tonårsflickor som genom stöd från Barnfondens 
verksamhet haft möjlighet att gå kvar i skolan och vidareut-
bilda sig istället för att giftas bort som deras föräldrar tidigare 
planerat. 

Hela ChildFund Alliance genomsyras av synen att barn ska 
få vara barn och ha möjlighet att utvecklas. Vi arbetar hela 
tiden med att förbättra och effektivisera mätmetoderna för 
att de ska vara så tillförlitliga som möjligt. På Barnfonden har 
vi tät kontakt med våra fokusländer. Vi arbetar för samarbe-
ten där vi blir inkluderade i processer och får ett givande och 
effektivt utbyte. Vi mäter inte de här resultaten men följer 
upp och diskuterar dem internt och externt.  Verksamheten 
i Sverige mäts mot budget och strategi för att se hur långt vi 
har kommit under året.  
 
Vad har ni åstadkommit så här långt?

I det här avsnittet presenterar vi resultat som vi har nått. 
Barnfondens roll kan variera från att vara enskild finansiär 
till att delfinansiera hela kärnverksamheten i ett område. 
Här presenteras ett axplock av våra resultat från 2017 som 
inkluderar såväl insatser från länder i stort som resultat från 
specifika projekt. 

Alla våra projekt är möjliga tack vare vår långsiktiga närvaro 
och nära relationer med barn, föräldrar och lokala myndighe-
ter. En närvaro som finns tack vare våra faddrars trogna stöd.  



De globala målen rör oss alla

De globala målen för hållbar utveckling riktar sig till alla 
världens länder. Målen gäller oss alla och världens ledare 
har förbundit sig till de 17 olika målen för att vi till år 2030 
tillsammans ska: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlik-
heter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. 
Tillsammans kan vi – länder, organisationer, företag, med-
borgare – nå målen! 

På Barnfonden är de globala målen ett ständigt närvarande 
ramverk. Genom långsiktigt arbete med fokus på barn och 
insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till 
trygghet och skydd bidrar vi till att flera av delmålen ska bli 
verklighet.

Elva av målen är särskilt centrala i vårt arbete

De elva globala målen vi lyft fram är de som är särskilt 
centrala i vårt utvecklingsarbete. Här har vi lyft fram målen 
vi fokuserar på och hur vi arbetar för att bidra till att varje 
enskilt mål blir uppfyllt. 

Mål 1 - Ingen fattigdom 
Mikrolån, utbildning och kompetensutveckling, effektivare  
jordbruk och hållbar försörjning.

Mål 2 - Ingen hunger 
Näringslära. hållbar försörjning och effektivare jordbruk.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande  
Hälsokontroller, vaccinationer, förebygga sjukdomar, närings-
lära och barn- och mödravård.

Mål 4 - God utbildning för alla 
Förskolor, flickors rätt att gå i skolan och trygga och inklude-
rande skolor. 

Mål 5 - Jämställdhet 
Flickors rätt att gå i skolan, tjejgrupper och kvinnogrupper, 
sexuella rättigheter, attitydförändringar och att hindra bar-
näktenskap.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet 
Hygien, rent vatten, toaletter och utbildning. 

Mål 7 - Hållbar energi för alla                                         
Solceller och biogas.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt 

Mikrolån, yrkesutbildning, motarbeta barnarbete och främja 
trygga arbetsförhållanden.

Mål 13 -  Bekämpa klimatförändringen                            
Motståndskraft mot naturkatastrofer, klimatsmarta lösningar 
inom jordbruk och kunskapsspridning.

Mål 16 -  Fredliga och inkluderande samhällen                            
Stoppa våld mot barn, stoppa könsstympning, motverka barn-
arbete och trafficking, bidra till att fler få födelseattester och 
främja sexuellla rättigheter.

Mål 17 -  Genomförande och globalt partnerskap                            
Utveckla samarbete, sprida kunskap, arbeta med kompetens-
utveckling och mobilisera resurser. 

 



 

Mål 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Lärocenter skapar nya möjligheter

I indiska Rajasthan lever många barn ett liv i fattigdom 
utan möjlighet att gå i skolan. Långa avstånd är en vanlig 
orsak. Skolorna ligger ofta i de större byarna och det hindrar 
många barn från att få chans till utbildning. Även bristen på 
utbildade lärare är en bidragande orsak till att kvaliteten på 
undervisningen är låg. 

År 2016 startade Barnfonden ett tvåårigt projekt i Kotra i 
Rajasthan, finansierat av Kavlifondet, där vi arbetar för att 
marginaliserade minoritetsgrupper ska få chans till utbild-
ning. Många av barnen i projektet är daliter och de befinner 
sig ofta i en mycket utsatt livssituation. Utbildning priori-
tetas många gånger bort och barnen tvingas arbeta för att 
bidra till försörjning istället för att gå i skolan. 

Under projektets två år har vi etablerat tre lokala lärocen-
ter, ”Community Based Learning Centres” med fokus på att 
läsa, skriva och räkna. Lärocentren styrs av invånarna i tre 
avlägsna byar i området Kotra.

En viktig del i projektet är att ta tillvara den kraft, kunskap 

och vilja som finns i det lokala samhället. Lärocen

En viktig del i projektet är att ta tillvara den kraft, kunskap 
och vilja som finns i det lokala samhället. Lärocentren styrs 
på lokal nivå av invånarna själva. Målet är att barnen ska lära 
sig läsa och skriva, allt för att bygga en grund som barnen kan 
stå på när de senare ska börja en statlig skola. De nya läro-
centren görs barnvänliga med färger, möbler och pedagogiskt 
material. Vi har arbetar med barn som aldrig har börjat skolan, 
barn som hoppat av skolan, och barn som går i skolan men 
behöver extra stöd.

Förutom undervisning har det anordnats olika aktiviteter 
för barn, bland annat för dem som aldrig tidigare har gått i 
skolan och för dem som har hoppat av. De som undervisar 
barnen kallas instruktörer och även de kommer från lokal-
samhället. 

Exempel på resultat från projektet

• 3 lärocenter har etablerats och utrustats med bland annat  
läromedel, skrivtavlor och projektorer.  

• 3 barnvänliga, mobila toaletter har installerats. 

• Solpaneler har installerats på lärocentren och alla familjer 
som har barn inskrivna på ett lärocenter har fått solcellslam-
por. 

• 42 procent av barnen i projektet har förbättrat sin 
läskunnighet.

• 40 procent har förbättrat sin skrivkunnighet.

• 56 procent har förbättrat sina matematikkunskaper. 

• 500 familjer och 1 300 byinvånare har genom hembesök 
och möten fått information, rådgivning och motivation om 
utbildning och vikten av att barn får gå i skolan. 

Projektet har haft stor framgång och engagerat hela lokal-
befolkningen. Inställningen till utbildning har förändrats och 
fler in och hur viktigt det är att barnen får gå i skolan. Cirka 
71 procent av eleverna i projektet som tidigare inte gått sko-
lan är nu inskrivna två olika skolor, Kodarmal and Rupani.

Tack vare fina resultat kommer projektet att förlängas 
ytterligare två år med ytterligare fem lärocenter för barnen i 
Kotra. 



Mål 5: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors 
egenmakt. 

Flickor i fokus 

Skadliga traditionella sedvänjor och barnmisshandel är 
bland de mest omfattande och djupt rotade brott mot mänsk-
liga rättigheter som finns i världen idag. Kränkningar och 
brott som skapar allvarliga konsekvenser för människors hälsa 
och utveckling. Våldet tar sig uttryck i många former; såsom-
könsstympning, barnäktenskap, trafficking och sexuellt våld.  

Jämställdhet är en av Barnfondens grundpelare och ett 
exempel på hur vi bidrar till mål nummer 5 är genom vårt 
projekt för att bekämpa skadliga traditionella sedvänjor i 
Siraro, Etiopien. Det här är ett område där problemet är vitt 
utbrett och samtidigt ser vi att projektets insatser har stor 
effekt på djupt rotade attityder. 

Från mars 2016 till mars 2017 har Barnfonden i samarbete 
med ChildFund Etiopien och Siraro Child and Family De-
velopment Association implementerat projektet med fokus 
på skadliga traditionella sedvänjor. Genom att fokusera på 
delaktighet och att stärka den lokala kapaciteten ser vi hur 
ungdomar, föräldrar, lärare, byledare, myndigheter tillsam-
mans driver utveckling fram. En betydande del handlar om 
att öka kunskapen om risker med övergrepp, så som köns-
stympning, och att stärka tjejer så att de känner sig trygga 
och kan de lagar som skyddar dem och de skyddsnät som 
finns. Arbete kommer att fortsätta till år 2019, med stöd av 
bland andra Forum Syd.

Exempel på resultat från projektet

• 10 tjejklubbar med 50 deltagare och fem skolrepresen-
tanter har fått träning inom områdena; sexuell- och reproduk-
tiv hälsa, sexuellt våld och övergrepp, könsrelaterat våld och 
barns trygghet och skydd. De har också fått lära sig hur de 
kan göra för att stå upp och våga säga nej till könsstympning.

• 2 sanitetsrum har byggts och utrustats på två grundsko-
lor. De här rummen ger flickor en möjlighet att sköta sin hy-
gien när de har mens och här finns både bindor och rinnande 
vatten, men också ett utrymme att prata om svåra frågor.

• 2 skolor har genom tipslådor samlat in förslag och tankar 
från eleverna om frågor som rör våld och övergrepp. Åter-
kopplingen som kom in genom tipslådorna har visat sig vara 
värdefull och ett sätt för många flickor att komma till tals 
som annars inte vågar göra sina röster hörda.  

• 5 tjejklubbar har fått material för att deras aktiviteter ska 
få ökad spridning. Bra utrustning med högtalare, inspelnings-
aparater, papper och pennor gör det lättare för ungdomarna 
att nå ut till fler och förändra synen på skadliga traditionella 
sedvänjor. 

• Personer som tidigare har livnärt sig på att utföra kön-
stympning har fått ny kunskap och stöd i att skapa ny 
inkomstkälla, till exempel genom lantbruk. Med sin nya kun-
skap är de med och förändrar attityder och fler blir medvetna 
om faran med könsstympning. Vi arbetar också med föräld-
ragrupper, lärare och lokala ledare för att få till en förändring 
på alla plan. 



Mål 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 6: Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 
sanitetsförvaltning för alla.

Långsiktig insats som bryter barriärer 
inom utbildning

Barn lär sig överallt. De lär sig inomhus, de lär sig utomhus 
och vi vet att miljön har stor betydelse för inlärningen och 
utvecklingen. Klassrummet är ett av de viktigaste rummen 
för barns inlärning och miljön runtom barnen ska stimulera 
och engagera. Barns rätt till utbildning och tillgång till toa-
letter och rent vatten är grunden för många av Barnfondens 
insatser. Vi vet att elever lär sig bäst när de får vara i en miljö 
som är positiv, stöttande och trygg.

I Mali går många barn i undermåliga skolor där kvaliteten 
på utbildningen överlag är mycket låg. Under fem år, 2012-
2017, har Barnfonden i samarbete med BØRNEfonden och 
med finansiering från ECHO Bay genomfört ett utbildnings-
projekt för barn i tre kommuner i Selingué, Mali. 

Att inte ha tillgång till en toalett är en säkerhetsrisk. När 
det enda alternativet är att uppsöka en toalett eller avskild 
plats utanför skolområdet ökar risken för våld och övergrepp. 
Särskilt flickor är utsatta. En prioriterad del av projektet 
har därför varit att bygga toaletter på flera av grundskolorna 
i Selingué. Flickor är särskilt utsatta och när de kan gå på 
toaletten i skolan ökar deras närvaro och fler stannar kvar i 
skolan även när de har mens. På sikt gör det att fler flickor 
går klart sin utbildning. 

Projektet har varat i fem år och under den tiden har vi 
byggt nya klassrum på flera grund- och högstadieskolor. Vi 
har byggt toaletter och särkerställt tillgången till rent vatten, 
latriner, god hygien och en förbättrad läromiljö.

Exempel på resultat från projektet

• 15 klassrum och 15 byggnader med latriner har byggts på 
fem skolor. Det har lett till att arbetsmiljön för både elever 
och lärare förbättrats markant.

• 14 förskolor har etablerats i tre kommuner. Före projek-
tet fanns bara en förskola. 700 barn har nu möjlighet att skri-
vas in varje år i dessa förskolor. Ungefär 99 procent av barnen 
som går på förskola går sedan vidare till grundskolan efter två 
år. Alla de nya förskolorna är väl fungerade och verksamheten 
leds av etablerade kommittéer och lokala myndigheter. 

• 5 skyddade borrade brunnar har byggts på fem grund-
skolor i fem byar. Tidigare hämtade barnen orent vatten 
från traditionella brunnar. Förutom att vara en hälsorisk gick 
det också ut över deras skolgång. Barnen fick ofta gå flera 
kilometer för att leta efter rent vatten istället för att gå i 
skolan. Bristen på rent vatten och sanitet och förekomsten av 
sjukdomar är en många vanliga orsaker till att särskilt flickor 
hoppar av skolan.

• 21 skolor i 21 byar har fått skolmaterial med böcker, 
kartor, uppslagsverk och bildmaterial som lärare kan använda 
som stöd i sin undervisning. 

• 311 ledare för lokala organisationer, varav 70 procent kvin-
nor, har tränats i läs- och skrivkunnighet och även gått kurs 
i hygien och sanitet. De har varit representanter från bland 
annat skolledningskommittéer, ungdomsklubbar, kvinnogrup-
per och vattenkommittéer

Aktiviteterna som genomförts under vårt utbildningspro-
jekt har varit möjliga tack vare samarbetet med lokala myn-
digheter, lokalbefolkningen och lokala organisationer. Den 
nya infrastrukturen som byggs underhålls nu av dessa lokala 
aktörer. Arbetet och utvecklingen fortsätter!



Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa kli-
matförändringarna och dess konsekvenser.

En bättre rustad befolkning

Vi arbetar med att rusta samhällen för att stärka motstånds-
kraften vid naturkatastrofer. Kratieprovinsen i Kambodja är 
hårt drabbad av återkommande starka vindar och översväm-
ningar. 

2016 startade Barnfonden ett projekt i Chhlongdistrik-
tet i Kratie, finansierat av Musikhjälpen och Barnfondens 
månadsgivare, där vi haft fokus på att klimatanpassa sårbara 
samhällen. En nyckel i arbetet är att bygga upp strukturer 
som stärker samarbetet mellan samhällssektorer och parallellt 
arbeta med kompetensutveckling och utbildning. 

För att barn och vuxna ska bli bättre rustade mot natur-
katastrofer, behöver också samhället vara det. Ett sätt vi har 
arbetat med att sprida information är genom dramatisering, 
där även barn är med och håller i utbildningar. Under projek-
tets gång har det arrangerats övningsdagar både för barn och 
vuxna. Fokus har varit på de vanligast förekommande kata-
strofsituationerna och hur man ska agera vid akut läge. 

I projektet har vi arbetat med att ta fram tidiga varnings-
system genom att stärka samverkan mellan lokala myndig-
heter och civilsamhället. Innan projektet startade fanns det 
inga tidiga varningssystem alls. Den ökade tillgången till 
information från lokala myndigheter har bidragit till mer 
kunskap och en större tro på den egna förmågan att göra det 
omgivande samhället säkert och bättre rustat mot naturka-
tastrofer. Till exempel skyddar invånarna sig numera mot 
åskstormar genom att inte ta med sig stål, speglar eller andra 
metallföremål när det regnar. 

Barnens och invånarnas förslag på vad som kan förbättras 
för att de ska bli bättre rustade tas med i kommunplanerna. 

Exempel på resultat från projektet

• 23 grundskolor har utvecklat handlingsplaner som ligger 
till grund för att öka kapaciteten och riskmedvetenheten 
hos skolelever när det gäller katastrofer. Den ger också stöd 
till skolor i det fortsatta arbetet med att själva utveckla sina 
säkerhetsrutiner.  

• 8 kommuner har utvecklat katastrof- och responsplaner 
som en del i ett kompetensutvecklingsprogram för respektive 
kommun.  

• 75 procent av hushållen i de åtta fokuskommunerna som 
ingått i projektet har förbättrat sin kapacitet att hantera och 
minimera risker i samband med katastrofer.  

• 6 447 skolbarn varav 3 101 flickor från 23 grundskolor 
har deltagit i projektet. De har blivit mer medvetna om risker 
vid katastrofer och hur de ska agera och skydda sig själva. 

 



Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa kli-
matförändringarna och dess konsekvenser.

Barnvänlig motståndskraft i Etiopien

Barnfonden arbetar för att utsatta samhällen ska vara bättre 
rustade för återkommande naturkatastrofer. Etiopien drab-
bades 2016 av den värsta torkan på över 30 år. I ett land där 
80 procent av befolkningen livnär sig på jordbruk är många 
särskilt sårbara för naturkatastrofer. 

Som allt Barnfondens arbete är den här insatsen kopplad 
till flera av de globala målen. Särskilt bidrar vi här till mål 13: 
att minska de negativa effekterna av klimatförändringar. 

Familjer i Dugda-området drabbades hårt av den långvariga 
torkan för två år sedan och många förlorade hela sin inkomst-
källa på grund av uteblivna skördar. Barnen är de allra mest 
utsatta vid en naturkatastrof, så som en torka. De riskerar un-
dernäring och många barn tvingas stanna hemma från skolan 
för att hämta vatten och hjälpa till med familjeförsörjningen

I 18 månader har Barnfonden drivit ett Musikhjälpen- 
finansierat projekt i Dugda med fokus på barnvänlig mot-
ståndskraft. Vi arbetar med att diversifiera inkomstkällorna 
för fler hushåll i Dugda. Att skapa försörjningsmöjligheter 
från andra källor än jordbruk är ett effektivt sätt att stärka 
invånarna som vi arbetar tillsammans med. Vi arbetar också 
för att bygga strukturer och öka såväl kunskap som beredskap 
för barns särskilda utsatthet.  

Exempel på resultat från projektet

• 80 kvinnor har fått utbildning i att tillverka energisnåla 
spisar. De här spisarna har de sedan sålt på marknader i ett 
gemensamt kvinnokooperativ. Utöver att ge kvinnor en egen 
inkomst bidrar spisarna till en renare inomhusmiljö jämfört 
med en traditionell spis som dessutom kräver mer ved – de 
energisnåla spisarna drar 70 procent mindre energi. 

• 510 hushåll har deltagit i projektet. Den årliga inkomsten 
bland deltagarna har ökat med 23 procent. Genom att lära sig 
nya och bättre odlingsmetoder kan jordbrukarna nu skörda 
två till tre gånger på år, jämfört med en gång tidigare. Det här 
är en av anledningarna till den ökade inkomstnivån. 

• 150 hushåll har fått stöd med nytt bevattningssystem 
och samtidigt genomgått träning i odlingsteknik för ett mer 
hållbart och effektivt jordbruk. 

• Genom förbättrade försörjningsmöjligheter och ökad 
kunskap om nutrition har barnens hälsa förbättrats. Risken 
att utsättas för hälsoproblem för barn i projektområdet har 
minskat från 48 procent till 17 procent. 

• Miljöklubbar på skolor arbetar med klimatfrågor och hela 
byar har utbildats i varningssystem och fått ökad kunskap om 
klimat och miljö. 



Höjdpunkter 2017

90,7
miljoner kronor har totalt samlats in till vårt utvecklingsarbete

23 417
faddrar gav under året sitt stöd till vårt långsiktiga utvecklingsarbete 

347 
företag gav sitt stöd till vårt arbete för att ge fler barn möjlighet till en bättre framtid

5 
stiftelser gav sitt stöd till vårt arbete där barn alltid är i fokus

EU
Barnfonden och EU startade samarbete kring ett utbildningsporjekt i In-
donesien. Fokus är att stärka kapaciteten på plats för att ge fler barn till-

gång till barnvänliga förskolor. Projektet är det största i Barnfondens historia. 



Resultat 2017 
Barnfondens arbete har bland annat bidragit till att: 

           

90 hälsocenter i Mali har förbättrats  
med utrustning som förbättrar hygienen  

 och säkerheten.                              
    

71 858 gravida kvinnor     
      har vaccinerats i Mali. 

10 385 barn har vägts och 
genomgått hälsokontroll i Burkina Faso.

        
82 medarbetare inom hälso- och sjukvården 
i åtta kommuner har utbildats i hur de kan 

förebygga och motverka dödligheten bland nyfödda, 
gravida och födande kvinnor i Mali.  

2 800 barn och vuxna har fått tillgång till  
186 nya latriner i Burkina Faso.    

1 034 barn i Burkina Faso har fått tillgång till
nya handfat på sin förskola. Det
förbättrar hygienen och hälsan. 

 

  
4 500 barn och vuxna har fått  

tillgång till 13 nya brunnar i Burkina Faso.  
 

2 085 barn i Burkina Faso har fått födelsebevis.

       1 088 barn i Mali har fått födelsebevis.



 

    
 Radiokampanj om flickors rätt till utbildning 

     och om sexuell och reproduktiv hälsa har nått 
     ut till 10 000 föräldar i Burkina Faso. 

39 813 ungdomar i Mali och Burkina Faso
har fått ökad kundskap om familjeplanering, sexuell  

och reproduktiv hälsa och om rätten att bestämma över 
sin sexualitet. 

    
     

6 klassrum har byggts för 300 skolelever i Burkina Faso.

3 lärocenter i Udaipur, Indien, har etablerats. 
Miljön är barnvänlig och böckerna är anpassade efter 

barnens ålder.

39 klassrum i Etiopien har möblerats
och anpassats för barnens ålder. 

 

  

1 630 ungdomar, varav 785 flickor  
var aktiva i ungdomsklubbar i Mali.

 18 grundskolor i Etiopien har blivit mer  
inkluderande och anpassade för barn  

med särskilda behov. 

110 solcellslampor har delats ut i Indien.  
   

 



Kattsundsgatan 15, Box 4100, 203 12 Malmö 
Postgiro: 901301-2 / 901301-0

Telefon: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se

Webbplats: www.barnfonden.se 
        


